SUOMALAINEN MUSIIKKI
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YHDENVERTAINEN SOSIAALITURVA

Musiikintekijät ja muut itsensä työllistäjät eivät voi kerryttää

Ongelma

tekijänoikeuskorvauksista sosiaali- ja eläketurvaansa.
Etuuksien suhteen he ovat epätasa-arvoisessa
tilanteessa palkansaajien kanssa.

Hallitusohjelman tulee sisältää selvitystyö järjestelmästä,
joka kannustaisi musiikintekijöitä ja muita itsensä työllistäjiä
kerryttämään omaa sosiaali- ja eläketurvaansa.
1) SELVITYSTYÖN TULEE HUOMIOIDA

Ratkaisu

• Yel:n/Myel:n
• rahaston
• allianssin
• tai jonkin muun ratkaisun kehittämisen ja
uudistamisen mahdollisuudet
2) Selvitystyön tulee sisältää eri ratkaisujen
toteuttamisessa tarvittava valtion taloudellinen tuki.

TUEMME MYÖS KANNUSTAVAN PERUSTULOMALLIN KEHITTÄMISTÄ

YLE ON SUOMALAISEN KULTTUURIN YLL

ÄPITÄJÄ

Ongelma

Suomalaisessa ohjelmatuotannossa käytetään ulkomaista katalogimusiikkia,
ja Ylen käyttämän musiikin kotimaisuusaste on liian alhainen.
Näillä on suora vaikutus suomalaisen musiikintekijän toimeentuloon.
Ylen tulee noudattaa strategiaansa, jonka mukaan sen tehtävä on tukea
suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta,

Ratkaisu

yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta.
Poliittisin perustein valitun Ylen hallintoneuvoston tulee ymmärtää Ylen
tehtävä "tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää kotimaista kulttuuria,
taidetta ja virikkeellistä viihdettä” (laki Yleisradio Oy:stä).

POISTETAAN

POISTETAAN

MUSIIKILLA ON TEKIJÄNSÄ

A

KULTTUURIBUDJETIN TUETTAVA LUOVAA SUOME

Yksityisen kopioinnin hyvityksen leikkauksen myötä luovan kulttuurin ja
viennin kokonaisrahoituksesta uhkaa poistua lähivuosina miljoonia euroja.

Ongelma

Tämä näivettää suomalaisen musiikin elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta.
Valtionosuusjärjestelmän uudistushankkeen toteutumisessa
on vaarana, että samaa rahoitusmäärää on jakamassa entistä
laajempi kirjo taiteen ja kulttuurin ryhmiä.

Yksityisen kopioinnin hyvitys on palautettava entiselle tasolleen tai
tehtävä vähintään leikkausta vastaava kompensaatio luovalle

Ratkaisu

kulttuurille ja sen viennille.
Valtionosuusjärjestelmän uudistuksen myötä kulttuurirahoituksen
määrää on lisättävä, jotta jatkossa niin vakiintuneiden instituutioiden
kuin vapaiden pienryhmienkin toimintaedellytykset ovat turvatut.

SIVISTYSVALTIOSSA ON KULTTUURIMINISTERI

MUSIIKILLA ON TEKIJÄNSÄ

Suomen Musiikintekijät ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää
suomalaisten ammattimaisesti toimivien säveltäjien, sanoittajien ja
sovittajien taloudellisia ja ammatillisia etuja, yhteiskunnallista arvostusta
sekä yhteisöllisyyttä. Yhdistys on perustettu vuonna 1954,
ja sillä on noin 1000 jäsentä.

Suomen Musiikintekijät
Urho Kekkosen katu 2 C 00100 Helsinki
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toimisto@musiikintekijat.fi
www.musiikintekijat.fi

Twitter @musiikintekijat

Facebook @suomenmusiikintekijat
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